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Què són les 
situacions 
d’aprenentatge?

En què 
consisteixen?

Per què un 
aprenentatge 
basat en 
situacions?

Són escenaris que l’alumnat es troba a la vida 
real i que els centres educatius poden 
utilitzar per desenvolupar aprenentatges. 

Plantegen un context concret, una realitat 
actual, passada o previsible en el futur, en 
forma de pregunta o problema que cal 
comprendre, a la que cal donar resposta o 
sobre la que s’ha d’intervenir. 
Permet articular la programació del curs de 
qualsevol nivell, àrea, matèria o àmbit, a 
partir d’una seqüència de contextos, reptes o 
circumstàncies del món real. 

Perquè promou l’estudi dels processos i dels 
fenòmens com a entitats completes, en la 
seva globalitat i en el seu context real i es 
prioritzen aquelles inquietuds derivades de 
l’experiència.

Situacions d’aprenentatge

Batxillerat
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Situacions d’aprenentatge

• RAONAR 
• IMAGINAR 
• PLANIFICAR 
• EXPLORAR 
• …

• COL·LABORAR 
• COMUNICAR 
• AUTOREGULAR-SE 
• GESTIONAR INFORMACIÓ 

I RECURSOS

Batxillerat
Finalitats 
d’aquest 
aprenentatge

Promoure que l’alumnat:  

Desenvolupi les competències 
apropiades de l’etapa

Construeixi coneixement amb sentit.

Respongui amb eficàcia als reptes del 
segle XXI que inclouen aspectes 
relacionats amb l’assoliment de les 
competències específiques de cada 
àrea o matèria.

Dugui a terme simultàniament accions 
de diversa exigència cognitiva i 
habilitats de relació, motrius i 
emocionals:
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Què cal tenir 
en compte?

Rol de 
l’alumnat

Situacions d’aprenentatge

Batxillerat

Situa a l’alumnat en una posició activa 
respecte del seu propi aprenentatge.

Que la incorporació i combinació dels 
sabers corresponents a una o més 
àrees o matèries permeten interpretar 
la situació que es planteja. 

Que la incorporació de nova informació 
facilita/afavoreix la comprensió de la 
situació estudiada. 

Que el fet d’afrontar problemes 
complexos ha d’anar de la mà de les 
persones docents.
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Exemples de 
situacions 
d’aprenentatge

Situacions d’aprenentatge

Batxillerat
Tema d’interès plantejat per l’alumnat.

Observació d’un fenomen. 

Polèmica o controvèrsia entorn d’un 
fet. 

Informació rellevant que cridi l’atenció 
de la ciutadania.

Problemàtica que afecta la societat en 
general o l'entorn proper de l'alumnat.

Pregunta sobre un element de la 
realitat.

Recerca a partir d’un problema 
investigable.

Necessitat plantejada per un agent 
extern al centre educatiu. 

Dilema que cal comprendre sobre el 
qual cal reflexionar i debatre. 

Manifestació creativa o artística. 

Debat entorn la prevenció de riscos 
(consum de substàncies, mobilitat, 
hàbits poc saludables…).


